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  א"בבבלי ברכות ג ע" אאב"מבנים פרוזודיים מדגם 

  

  רונית שושני

  

סדירות זו . פה-המקלה על זכירתה והעברתה בעל, פה מצטיינת ברמה גבוהה של סדירות- ספרות התורה שבעל

 במאמר זה ברצוני לדון ברצף טקסט בתלמוד 2. ובוודאי בחומר הספרותי והפתגמי1,קיימת גם בחומר ההלכתי

ומכונים , וקטעים הנעים בין פרוזה לשירה, פרוזה סיפורית, שבו שזורים דיון הלכתי, א"ות ג עברכ, הבבלי

משתלבים יפה בתוכן הדיון העוסק בחלוקת , שכולם בני שלוש שורות,  מבנים אלו3.במאמר מבנים פרוזודיים

ות מתחלק הלילה ומנסה לברר לכמה משמר, אליעזר במשנה' הגמרא תוהה על דברי ר. הלילה לשלוש משמרות

: ומצטטת ברייתא בשמו הפותחת במילים, הגמרא משיבה שסבר כי הלילה מתחלק לשלוש משמרות. לשיטתו

בהמשך ). מבנה פרוזודי ראשון(אליעזר סימנים במשמרות ' בברייתא זו נתן ר". שלש משמרות הויא הלילה"

' ומוסיפה על דברי הברייתא את דברי ר, מבררת הגמרא אם סימנים אלו מורים על תחילת המשמרה או על סופה

). מבנה פרוזודי שני(ה דברי קינה על החורבן "שבכל אחת משלוש המשמרות שואג הקב, יצחק בר שמואל

. ה"יוסי הנכנס לחורבה שנשמעים בה דברי הקינה של הקב' בקישור אסוציטיבי מובא בהמשך סיפור על ר

ה "והוא נחתם בקינה נוספת של הקב, )מבנה פרוזודי שלישי(יוסי ' בסיפור זה שזור מבנה פרוזודי בדברי ר

  ).מבנה פרוזודי רביעי(

 המבנים הפרוזודיים ברצף הטקסט 95.4יד מינכן -פי כתב-להלן נוסח הדיון בחלוקת הלילה למשמרות על

  :ומובחנים באופן גרפי מן הדיון ההלכתי והסיפורי בחלוקה לשורות קצרות, הנדון ממוספרים

ואי , אי קסבר שלש משמרות הויא הלילה ניתני עד שלישית הלילה? מאי קסבר. 'אשמורתעד סוף ה'

לעולם קסבר שלש משמרות הויא הלילה . קסבר ארבע משמרות הויא הלילה ניתני עד רביעית הלילה

  דתניא, ל כי היכי דאיכא שלש משמרות בארעא הכי נמי איכא שלש ברקיע"ומילתא אגב אורחיה קמ

היה צריך , אם סבר שהלילה הוא בן שלוש משמרות? )אליעזר' ר(מה סבר ): ת הסבר בסוגרייםהערו(תרגום [

עד רביעית "היה צריך לְשנות , ואם סבר שהלילה הוא בן ארבע משמרות". עד שלישית הלילה"לְשנות 

כמו שיש שלוש : וכדרך אגב מלמדנו, שהלילה הוא בן שלוש משמרות) אליעזר' ר(באמת סבר ". הלילה

המשמרות נלמדת מן  אליעזר על מספר' ודעת ר(ששנינו . משמרות בארץ כך יש גם שלוש משמרות ברקיע

  )]הברייתא שלהלן

 
 .מבנה משולש, צור; תקבולת, למדמ; מבנה ספרותי, ראו פרידמן   1
 .קצר קודם, פרידמן; מחצבתן, מירסקי; שירה, מירסקי; משקל, ראו מלמד   2
העוסק , הוא מונח רחב יותר" פרוזודיה", פי גישתי-על. משמש בדרך כלל לתיאור משקלי השירה ומקצביה" פרוזודיה"המונח    3

אלא מצויה גם ברמות פרוזודיות , ות זו אינה קשורה רק להברות ולמיליםסדיר. בתיאור הסדירות בלשון בין בשירה ובין בפרוזה

שירה . שהובחן בהן מבנה סדיר, מבנים פרוזודיים הם יחידות טקסט, לפיכך. כגון רמת השורה ורמת הבית, גבוהות יותר

לה נמצאים סוגי טקסט שונים ובין שני קטבים א, אלא שני קטבים של קו רצף אחד, אינן שני ניגודים, פי גישה זו- על, ופרוזה

 . 68–31' עמ, עיונים, שושני, דיון מקיף בנושא זה מצוי בעבודתי). נאום, דיבור מסוגנן: כגון(
ראו הערה (ששיבש את המבנה המקורי של אחד מן המבנים הפרוזודיים בקטע , בנוסח הדפוס חל שינוי בידי הצנזורה הנוצרית   4

ושומר על תבנית ,  משום שהוא שלם95יד מינכן - פי כתב-בחרתי בנוסח על. היד-כתביכן העדפתי את נוסח - ועל, ) להלן8

 חסרה השורה השנייה 671.4 ופריז 366היד אוקספורד -בכתבי. אחידה של מבנים פרוזודיים בני שלוש שורות בכל הקטע הנדון

 קרוב I II 7–9היד פירנצה -כתב). משךראו דיון בה" (אוי לו לאב שהגלה את בניו"ה במבנה הפרוזודי האחרון "מדברי הקב

 .   אך הוא מחוק ומטושטש בחלקו ברצף הטקסט הנדון כאן, יד מינכן-בנוסחו לכתב
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ה ושואג כארי "שלש משמרות הויא הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב: אליעזר הגדול אומר' ר

  :דברסימן ל. 'י ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על נוהו"י'שנאמר 

   חמור נוער– משמרה ראשונה     )1

   כלבים צועקים–שנייה 

  . אשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו–שלישית 

ואי . אורתא הוא? משמרה ראשונה סימנא למה לי, אי תחלת משמרה קחשיב? אליעזר' מאי קחשיב ר

סוף משמרה ראשונה כי קחשיב . צפרא הוא? סוף משמרה אחרונה סימנא למה לי, סוף משמרה קחשיב

וכי , ואיבעית אימא לעולם סוף משמרות קחשיב. ותחלת משמרה אחרונה ואמצעיתה של אמצעית

נפקא מינה כגון דגני בבית אפל ומטיא ליה זמן קרית שמע ולא ידע דמטא ליה , אחרונה לא צריך: תימא

ש "ה לידע דמטא ליה זמן קש כיון דכי חזי הני סימני תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעל"זמן ק

  .וליקום

מדוע צריך סימן , את תחילת המשמרה) הסימנים שמנה בברייתא מציינים(אם ? אליעזר' מה מנה ר: תרגום[

מדוע צריך , את סוף המשמרה) הסימנים מציינים(ואם ). הסימן(הערב הוא ? לתחילת המשמרה הראשונה

את סוף ) הסימן הראשון מציין): (תשובה ראשונה ().הסימן(הבוקר הוא ? סימן לסוף המשמרה האחרונה

את אמצעה ) הסימן השני מציין(ו, את תחילת המשמרה האחרונה) הסימן האחרון מציין(, המשמרה הראשונה

ואם , את סוף המשמרות) כל הסימנים מציינים: (אמור, אם תרצה): תשובה שנייה. (של המשמרה האמצעית

) יש צורך בסימן(יש לכך משמעות , )שהרי הבוקר הוא הסימן, בסימן(למשמרה אחרונה אין צורך : תאמר

והגיע זמן קריאת שמע ולא ידע שהגיע זמן , )ואינו רואה את אור הבוקר(במקרה של אדם שישן בבית חשוך 

יידע שהגיע זמן , תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה: כיוון שרואה סימנים אלו. קריאת שמע

    .]וםקריאת שמע ויק

 תוספת לחיזוק הדברים(נאמר גם : תרגום[ר יצחק בריה דרב שמואל בר מרתא משמיה דרב "איתמר נמי א

  ]:אמר רב יצחק בנו של רב שמואל בן מרתא משמו של רב): שנאמרו קודם

  :ה ושואג כארי ואומר"שלשה משמרות הויא הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב

  יאוי לי שחרבתי את בית)      2

  ושרפתי את היכלי

  .והגלתי את בני לבין אומות העולם

בא . פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחרבות ירושלם להתפלל: יוסי אומר' ר, ותניא

אמרתי , שלום עליך רבי: כשיצאתי אמר לי. אליהו זכור לטוב ושימר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי

: אמר לי. אמרתי לו להתפלל? מפני מה נכנסת לחורבה הזאת, בני:  ליאמר. שלום עליך רבי ומורי: לו

היה לך : אמר לי, מתיירא אני שמא יפסיקוני עוברי דרכים: אמרתי לו, היה לך להתפלל בדרך, בני

  . להתפלל תפלה קצרה

  :   באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים

  למדתי שאין נכנסין לחורבה)      3

  ךולמדתי שמתפללין בדר

  .ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה

  :שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אמרתי לו? מה קול שמעת בחורבה זו, בני: אמר לי
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  אוי לי שחרבתי את ביתי)      2

  ושרפתי את היכלי

  .והגלתי את בני לבין אומות העולם

ולא עוד , כך שלש פעמים ביוםלא שעה זו בלבד אומרת כך אלא שמנהמת , חייך וחיי ראשי: אמר לי

יהא שמיה רבא 'אלא בשעה שישראל עושין רצונו של מקום ונכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין 

  : ה מנענע את ראשו ואומר"הקב' מברך

  אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך)      4

  אוי לו לאב שהגלה את בניו

  .ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם

  

שתי שורות : ט ראשון נראה כי לכל המבנים הפרוזודיים ברצף הטקסט שהובא לעיל יש מבנה אחידבמב

למבנה . ושורה שלישית ארוכה וחריגה לעומת השורות הקודמות, ובדרך כלל מקבילות זו לזו, ראשונות קצרות

  .דרםפי ס- להלן מובא ניתוח ארבעת המבנים הפרוזודיים בקטע על5".אאב"זה אני קוראת דגם 

   חמור נוער– משמרה ראשונה     )1

   כלבים צועקים–שנייה 

  . אשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו–שלישית 

ובשורה השלישית מדובר על בני , ")כלבים", "חמור("בשתי השורות הראשונות בבית זה מדובר על בעלי חיים 

יש לשים לב כי המבנה המשולש של . דמותוהשורה ארוכה ומורכבת מן השורות הקו, ")תינוק", "אשה("אדם 

ידיעתנו על העולם אינה . אך סדר הסימנים אינו תלוי בהקשר, ידי הדיון בשלוש המשמרות-הבית מוכתב על

" אשה מספרת עם בעלה"לגבי . וכלבים נובחים באמצעו, מאשרת כי חמורים נוערים דווקא בתחילת הלילה

כי בעלה נהג , אליעזר' אשתו של ר,  מפורשת מפיה של אימא שלוםיש לנו עדות, )לשון נקייה ליחסי אישות(

, "אאב"ידי המבנה הפרוזודי של - כי סדר הסימנים הוכתב על,  נראה אפוא6.לספר עמה דווקא במשמרה השנייה

   7. הסימן הארוך והחריג הוצמד למשמרה השלישית–דהיינו 

  אוי לי שחרבתי את ביתי)      2

  ושרפתי את היכלי

  .י את בני לבין אומות העולםוהגלת

 
מציג דוגמאות רבות ליחידות ספרותיות שבהן , פיסוק, יש להעיר כי מירסקי. מבנים אנפסטיים, שושני, דגם זה נדון במאמרי   5

ואינו מבחין בין , אולם מירסקי מתמקד בתופעת השינוי ברכיב האחרון.  הקודמיםהרכיב האחרון הוא חריג לעומת הרכיבים

 .  להלן7ראו גם הערה ). ב"ארבעה רכיבים וכיו, דגמים בני שלושה רכיבים(דגמים שונים 
לה ולא אינו מספר עמי לא בתחילת הלי: אמרה להן? מפני מה בניך יפין ביותר: אליעזר' אשתו של ר, שאלו את אימא שלום"   6

, אליעזר' אשתו של ר, שאלו את אימא שלום", )ב" תחילת ע–א "סוף ע,  בבלי נדרים כ" (…אלא בחצות הלילה, בסוף הלילה

לא , לא היה מספר עמי: אמרה להן. ובשעת תשמיש מה הוא אצליך, מפני מה בנייך יפין: אמרו לה, אחותו של רבן גמליאל

 ).  י, מסכת כלה א, מהדורת היגר, מסכתות קטנות" (…הבינוניתבמשמרה ראשונה ולא במשמרה אחרונה אלא 
). קצר קודם, ראו פרידמן" (כל הקצר קודם"פי הכלל -לכאורה ניתן לטעון כי הסימן הארוך ביותר הוצמד לשורה השלישית על   7

ר אינה השורה האחרונה שבהם השורה הארוכה ביות, משום שקיימים גם מבנים פרוזודיים אחרים, אולם טענה זו אינה מדויקת

כי אורכה של השורה השלישית , נראה לומר). עיונים, שושני, דוגמאות למגוון של מבנים פרוזודיים מובאות בעבודתי(דווקא 

הם המבנים השכיחים ביותר בספרות " אאאב"או " אאב"אך הסיבה לכך שמבנים מדגם , ידי הדגם הפרוזודי- מוכתב על

    .  עולים בקנה אחד עם נטייתה של לשון הדיבור להקדים רכיבים קצרים לארוכיםהיא שמבנים אלה , התלמודית
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שהיא ארוכה , השורה השלישית"). היכל", "בית("בשתי השורות הראשונות בבית זה מדובר על עצמים 

 דומה מאוד למבנה 2' מבחינה פרוזודית מבנה מס. מדברת על בני אדם, ומורכבת יותר משתי השורות הקודמות

 הוא 2' ואילו מבנה מס, "אאב"תאמתו המדויקת לדגם למרות ה,  נותר בתחום הפרוזה1' אך מבנה מס, 1' מס

   8.שירה

  למדתי שאין נכנסין לחורבה)     3 

  ולמדתי שמתפללין בדרך

  .ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה

סדר שורות . יוסי' פי סדר האירועים בסיפורו של ר-  מוכתב על3' יד מינכן סדר השורות במבנה מס-בנוסח כתב

 בית זה מתאים לדגם 9.וכן בעין יעקב ובמדרש פרקי רבינו הקדוש, היד אוקספורד ופירנצה- כתביזה מתועד גם ב

אולם מבחינה סמנטית אין המבנה , בכך שהשורה השלישית ארוכה ומורכבת מן השורות הקודמות" אאב"

היא ואילו השורה החריגה , )תפילה(משום שהשורות השנייה והשלישית מקבילות בתוכנן , מתאים לדגם

  .ומהווה משפט שלילה, העוסקת בנושא שונה, השורה הראשונה

  :יד פריז יש נוסח שונה- בכתב

    שלשה דברים למדתי ממנו  שמתפללין בדרך

                  ולמדתי שמתפללין תפלה קצרה

                  ולמדתי שאין נכנסין לחרבה

השורה האחרונה בנוסח זה היא . ש"ף והרא"רייד פריז מתועד גם בנוסח שעמד לפני ה-סדר השורות בכתב

החלפת סדר השורות הופכת את . המדברת על איסור כניסה לחורבה, יד מינכן-השורה הראשונה בנוסח כתב

ובשורה ,  תפילה–שתי השורות הראשונות עוסקות בנושא אחד : מבחינה סמנטית" אאב"מבנה הבית למבנה 

   10. לחורבה איסור הכניסה–השלישית נדון נושא אחר 

יד מינכן השורה השלישית ארוכה מאוד ביחס לשתי -יש לשים לב כי בנוסח שעמד לפני מעתיק כתב

יד - ואילו בנוסח שעמד לפני מעתיק כתב, ")ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה("השורות הראשונות 

יד - המקביל לכתב(ו הקדוש במדרש פרקי רבינ"). ולמדתי שמתפללין תפלה קצרה("פריז שורה זו קצרה יותר 

יד מינכן האריך את -לכן ייתכן שנוסח כתב. יד פריז-נוסח שורה זו זהה לנוסח כתב) מינכן מבחינת סדר השורות

יד פריז קיצר שורה - אך ייתכן גם שנוסח כתב11.בגלל מיקומה ברכיב האחרון בבית, השורה השלישית המקורית

  ".אאב"כדי שלא תיפגע קליטת המבנה הפרוזודי כמבנה , לאחר שהפכה לשורה השנייה במבנה הבית, זו

 
ובשינוי הנוסח שחל , במאמר זה אני דנה במבנה הפרוזודי של הקינה. אוי לי, שושני,  נדון בהרחבה במאמרי2' מבנה מס   8

יש להעיר כי בדפוסי התלמוד יש ").  שאוי לי"במקום " אוי לבנים שבעוונותיהם("בדפוסי התלמוד בידי הצנזורה הנוצרית 

אך , ")לבין אומות העולם"במקום " לבין האומות("שינוי נוסח קל בשורה השלישית בהיקרותה השנייה של הקינה בקטע 

 . 2' כן מובא במאמר דיון אחד במבנה מס-ועל, היד נוסח הקינה זהה בשתי היקרויותיה-בכתבי
 .506' יוסי מובא בעמ' הסיפור על ר.  ואילך505' עמ, ה"ניו יורק תרע,  של אייזנשטייןמדרש זה נדפס במהדורת אוצר מדרשים   9

ברוב הגרסאות . אלא חלק מן הכותרת, יד פריז אינו חלק מן המבנה הפרוזודי- בכתב" שלשה דברים למדתי ממנו"יש להעיר כי    10

באותה : "והכותרת היא, יז חל כנראה שיבושיד פר-בכתב". באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים: "האחרות הכותרת היא

יד פריז שונה מן -השורה הראשונה במבנה הפרוזודי בכתב". שעה למדתי ממנו שלשה דברים ממנו שלשה דברים למדתי ממנו

אולם . בנוסח זה" אאב"כן במבט ראשון קשה להבחין במבנה ה-ועל, אינו מופיע בה" למדתי"משום שהפועל , השורות הבאות

  ". למדתי"ש פותחת גם השורה הראשונה בפועל "ף והרא"הריבנוסח 

בשורה זו " ולמדתי"יד אוקספורד חסר הפועל - בכתב. אך קצר יותר, יד מינכן-היד האחרים הנוסח דומה לנוסח כתב- בשני כתבי   11

). קצרה' פילולמדתי שהמתפלל מתפלל ת" (בדרך"יד פירנצה חסרה המילה - ובכתב") והמתפלל בדרך שיתפלל תפלת קצרה("

  .יד מינכן-בעין יעקב זהה נוסח השורה השלישית לכתב
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השורה השנייה ארוכה כמו ) יד פריז מבחינת סדר השורות-המקביל לנוסח כתב(ף "יש להעיר כי בנוסח הרי

יד פריז עדיין ארוכה מעט יותר מן השורה -כי השורה השנייה בכתב, וכן יש לומר. יד מינכן-בנוסח כתב

. השורה השלישית היא בדרך כלל השורה הארוכה ביותר בבית" אאב"בדגם , לעילוכפי שציינתי , השלישית

, אלא אבני הבניין היו קיימות בתוך הסיפור, אולם יש לשים לב כי אין כאן יצירה עצמאית של המבנה הפרוזודי

יז יד פר-בעל הנוסח שעמד לפני מעתיק כתב. ומעצב המבנה הפרוזודי רק סידר ברצף את השורות המוכנות

אך , מובהק" אאב"המבנה שנוצר אמנם אינו מבנה . העדיף את השיקול הסמנטי על השיקול של אורך השורה

יד פריז הוא הרצון -בדיקת הגרסאות השונות מובילה למסקנה כי ההסבר הטוב ביותר לגרסה השונה בכתב

  . מבחינה סמנטית" אאב"לעצב מבנה 

ונוסח , )יד מינכן-נוסח כתב(תאים לסדר האירועים בסיפור נראה לי כי סדר השורות המקורי הוא הסדר המ

כי במקור סודרו ,  הנחה זו עדיפה מן ההנחה ההפוכה12.יד פריז שינה את סדר השורות מסיבה פרוזודית-כתב

יד מינכן שינה את הסדר כדי להתאימו לסדר אירועי -ונוסח כתב, סמנטי" אאב"השורות בהתאם למבנה 

  . הסיפור

   המלך שמקלסין אותו בביתו כךאשרי)      4

  אוי לו לאב שהגלה את בניו

  .ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם

אך , השורה השלישית היא אכן השורה הארוכה ביותר. 3'  ניכרת בעיה דומה לבעיה במבנה מס4' במבנה מס

לעומת ") אשרי ("בשורה זו יש ניסוח חיובי. מבחינה סמנטית השורה החריגה היא דווקא השורה הראשונה

ה ועם "שורות אלו גם מתלכדות בדימוי של יחסי אב ובן לקב. בשתי השורות האחרונות") אוי ל("ניסוח מקונן 

כאן לא ניתן לפתור את הבעיה בהעברת . ה"ואילו בשורה הראשונה יש שימוש בדימוי של מלך לקב, ישראל

המתאר את , רת ברצף הגיוני למשפט הקודםמשום ששורה זו מתקש, השורה החריגה לסוף המבנה הפרוזודי

שבהם , היד אוקספורד ופריז- בעיה זו נפתרת בגרסת כתבי. ה בבתי הכנסיות"הברכה שמברכים ישראל את הקב

ואין סתירה לכללים , יד אלה יש צמד שורות בתקבולת ניגודית-  בכתבי4.13' חסרה השורה השנייה במבנה מס

  . פרוזודיים

נר ג כלל ג חלק , מנורת המאור; סימן ט, מחזור ויטרי: ועדת גם במקורות הבאיםגרסה בת שלוש שורות מת

ניתן , אם נניח כי הגרסה המקורית היא בת שלוש שורות.  קשה להכריע איזו גרסה עדיפה14.עין יעקב; א פרק ה

רסת שתי אם נניח שג, לעומת זאת. להסביר את גרסת שתי השורות כניסיון לתקן מבנה פגום מבחינה פרוזודית

ניתן להבין את גרסת שלוש השורות כניסיון להאחיד את המבנים הפרוזודיים ברצף , השורות היא המקורית

  .כך שכולם יהיו בני שלוש שורות, הטקסט שלפנינו

   

 
, שושני, במאמרי.  המסודרים על פי סדר אירועי הסיפור, ראו נספח בסוף המאמר לדוגמאות נוספות של סיפורי מעשה שהיה  12

מבנה בן ארבע " (באאא"הדגם שנדון במאמר זה היה . דנתי במקרה אחר של שינוי נוסח מסיבות פרוזודיות, הרחבת נוסח

  ).   שהשורה הרביעית בו חריגה, שורות

  . יד אוקספורד רשומה השורה החסרה בשולי הגליון-בכתב   13

  : יש גרסה המשלבת בין שתי הגרסאות שהוצגו לעיל, סימן ז, בספר כלבו. יד פירנצה מחוק במקום זה- כתב   14

  יהם                         אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אב

                          ומה לו לאב שמקלסין אותו בביתו והוא רחקם מעל שלחנו 

  .4' אך תוכנה של השורה השנייה כולל את תוכן שתי השורות הראשונות במבנה מס, בגרסה זו יש שתי שורות
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במאמר זה ניסיתי להראות כיצד שימת לב לדגמים של מבנים פרוזודיים מסייעת לחשיפת מבנים סדירים ברצף 

בניתוח הדיון בחלוקת . וגם עשויה לתרום להבנתם של שינויי נוסח, סיפורי בסוגיות התלמודהדיון ההלכתי וה

בשני המבנים הראשונים הייתה . א ראינו ארבעה מבנים פרוזודיים"הלילה לשלוש משמרות בבבלי ברכות ג ע

יד מינכן - תבבשני המבנים האחרונים המבנה הפרוזודי בגרסת כ". אאב"התאמה מושלמת של מבנה הבית לדגם 

  .  וחילופי גרסה בעדי נוסח אחרים הוסברו ברצון ליצור מבנה פרוזודי עדיף, היה בעייתי

  

  )12להערה ( נספח

נראה כי סדר הדברים הנלמדים נקבע , שממנו לומדים מספר דברים, גם במקרים אחרים של סיפורי מעשה שהיה

ובסיום , מסופר מעשה ברבן גמליאל, טו, ב, ןמהדורת ליברמ, בתוספתא פסחים. פי סדר אירועי הסיפור-על

, ואין מעבירין על האוכלין, מיד' שחמץ של נכרי אחר הפסח מותלמדנו : "המעשה נלמדים שלושה דברים

בגרסה המקבילה בירושלמי (פי סדר העלילה -שלושה דברים אלו מסודרים על". והולכין אחר רוב הולכי דרכים

, ואין בכך סתירה לדברי, "אין מעבירין על האוכלין" פסח מופיע אחרי ט עניין חמץ שלאחר, עבודה זרה א

הסיפור חוזר ). משום ששני הדברים הראשונים נלמדים מן ההוראה לעבד לקחת לעצמו את הפת המושלכת

היד -אין מחלוקת בכתבי(בגרסת הבבלי סדר הדברים הנלמדים הוא . ב"עירובין סד עבשינויים קלים בבבלי 

 של שחמצוולמדנו , ולמדנו שהולכין אחר רוב עוברי דרכים,  מעבירין על האוכליןשאין): "בריםלגבי סדר הד

פי אירועי -פי גרסת הבבלי סדר הדברים הנלמדים נקבע על-נראה לי שגם על". נכרי אחר הפסח מותר בהנאה

 נכרי אחר אלא ששתי הגרסאות נחלקות בשאלה מאיזה פרט בסיפור נלמדת ההלכה לגבי חמץ של, הסיפור

ובגרסת הבבלי , אפשרות אחרת היא להניח כי גרסת התוספתא מציגה את הסדר המקורי של הדברים. הפסח

גם כאן פעל שינוי נוסח , כלומר(משום שהיא הארוכה ביותר , הועברה ההלכה הראשונה למקום השלישי

  ).  מסיבות פרוזודיות

וגם מסיפור זה נלמדים , שנתבקש להתיר נדר) טז, תוספתא שם(בהמשך מובא סיפור נוסף על רבן גמליאל 

, ואין מורין שתויי יין, והדרך מפיגה את היין, למדנו שרביעית יין משכרת: "פי סדר האירועים-מספר דברים על

סדר הדברים הנלמדים זהה (אלא עטופין ויושבין , ואין מפירין נדרים לא רכובין ולא מהלכין ולא עומדין

היד מובאים כל - בשאר כתבי,  חסרה ההלכה ששכור אל יורה109יד וטיקן -בכתב( שם בבבלי). בירושלמי שם

, ולמדנו ששכור אל יורה, למדנו שרביעית יין האיטלקי משכרת"): ארבעת הדברים הנלמדים בסדר שלהלן

לי בבב".  מפירין נדרים לא רכוב ולא מהלך ולא עומד אלא יושבשאיןולמדנו , ולמדנו שהדרך מפיגה את היין

איסור (משום ששני הדברים , אך חילוף זה אינו פוגע בסדר הכרונולוגי, התחלף סדר הדברים השני והשלישי

נלמדים מן הדרישה שהשואל יטייל אחרי רבן גמליאל עד ) הפגת שכרות על ידי הליכה, הוראה במצב שכרות

   . שיפוג יינו

   

  
  מראי מקום וקיצוריהם

  

 ישראלית-צמיחתן והתפתחותן של צורות השירה הארץ: בתן של צורות הפיוטמחצ, מירסקי' א  מחצבתן, מירסקי

      .ט"אביב תשכ- תל, הקדומה

  .ח"ירושלים תשל, הפיסוק של הסגנון העברי, מירסקי' א  פיסוק, מירסקי

נדפס גם  (179–161' עמ, )ז"תשכ( ב ירושלים, "השירה העברית בתקופת התלמוד", מירסקי' א  שירה, מירסקי

  ).76–57' עמ, ן"ירושלים תש, הפיוט, מירסקי' א, "רה בתקופת התלמודהשי"בשם 

  . קסו-קמא' עמ, )ב"תשכ(ד תורה שבעל פה , "אבות' מספר ומשקל במס, נוסח", צ מלמד"ע  משקל, מלמד

, ז"ירושלים תשל, דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, "התקבולת במשנה", צ מלמד"ע  תקבולת, מלמד

  .291–275' עמ, כרך ג
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, דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, "מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי", י פרידמן"ש  מבנה ספרותי, פרדימן

  .402–389' עמ, כרך ג, ז"ירושלים תשל

  . 206–192, 129–117' עמ, )א"תשל(לה לשוננו , "כל הקצר קודם", י פרידמן"ש  קצר קודם, פרידמן

  .273–255' עמ, )א"תשס(יז - טזתעודה, "על המבנה המשולש בסוגיות הבבלי", צור' א  מבנה משולש, צור

, "מבנה פרוזודי וגלגולי נוסח של שיר מתקופת החורבן: 'אוי לי שחרבתי את ביתי'", שושני' ר  אוי לי, שושני

  .218–209' עמ, )ד"תשס(ג -במחקרי מורשתנו 

ו סידרא , "רוזודיות בתרגום המיוחס ליונתן ובתלמוד הבבליהרחבת נוסח מסיבות פ", שושני' ר  הרחבת נוסח, שושני

  . 113–109' עמ, )ן"תש(

  ]עומד להתפרסם" [במדרש ובשירת ביאליק, במקרא) מבני אאב(מבנים אנפסטיים ", שושני' ר  מבנים אנפסטיים, שושני

  .ו"אביב תשמ-תל ,)יבאב-עבודת גמר באוניברסיטת תל(עיונים בפרוזודיה של המקרא , שושני' ר  עיונים, שושני
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PROSODIC STRUCTURES OF THE PATTERN "AAB" IN BAVLI BERACHOT 3a 
 

Ronit Shoshany 
 

 
This paper argues that the text of Bavli Berachot 3a is composed of Halachic discussion, 
narrative prose and prosodic structures of the pattern “AAB”: two short and parallel lines, and 
long and emphasized third line. The paper presents an analysis of the four prosodic structures 
in the text. Variations of text in the manuscripts are discussed by means of prosodic 
considerations. 


